
 Vážení kolegové,

             Jakoby těch smutných zpráv a ztrát v letošním roce nebylo dost. Dnes jsem obdržela další smutnou 
zprávu v pondělí 27. října 2014 zemřela Hanka Vlčková. 
Milena Černá, ředitelka Výboru Dobré Vůle na ni vzpomněla takto:       
V devadesátých letech se Hanka Vlčková objevila ve víru občanských sdružení a církevních organizací, které 
po letech totality zahájily novou etapu sociální práce v České republice. Uplynulo 15 let od doby, kdy se zapo-
jila i do činnosti Stálé komise oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a 
zdravotně sociální oblasti – SKOK. Byla propagátorkou Evropské sociální charty, která v ČR vešla v platnost 
roku 1999. Byla vytrvalá a všude známá svými jasnými, nesmlouvavými postoji. Měla podíl i na práci SKOK 
při přípravě zákona o sociálních službách. V Nebuželíc h na Mělnicku založila a vedla domov pro dospělé s 
kombinovanými vadami, v němž uplatnila nejnovější metody sociální práce. Při domově vzniklo její zásluhou 
i vzorové komunitní centrum. Od roku 2002 vydávala každý měsíc elektronický Bulletin SKOK s informa-
cemi pro poskytovatele sociálních služeb. Zpracovávala jej po obsahové i grafické stránce dlouhé roky bez 
ohledu na to, zda se na jeho vydávání podařilo získat peníze nebo ne. Podobně pracovala od roku 2010 pro 
SKOK jako ředitelka. Odchod Hanky Vlčkové vnímáme jako ztrátu osobnosti, která nikdy nehleděla na vlast-
ní prospěch. Hanka Vlčková hořela pro myšlenku začleňování osob se zdravotními handicapy do společnosti 
a uznán&ia cute; jejich lidských práv. Této myšlence zasvětila svůj život.         
Po dohodě s rodinou jste zváni ke krátkému setkání se, zastavení a vzpomenutí, a to v úterý 4. listopadu od 9:00 
hodin v kapli Domova Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4.     
A místo květinových darů přispějte, prosím, spolku Zahrada v Nebuželích (http://www.oszahrada.cz/). Toto 
centrum Hanka Vlčková založila a ještě v sobotu pracovala na žádosti o dotaci pro tuto sociální službu.         
Číslo bankovního účtu: 900103443 / 0300 (ČSOB).        
VS: vaše telefonní číslo       
do poznámky pro příjemce – dar   
S díky za vzpomínku 
Matěj Lejsal   
předseda SKOK        
Svou účast, prosím, potvrďte na adrese skok@cbox.cz.


